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 ومصادره مناهج البحث العلمي

 خالد محمد النقيةد. 
 

 حادية عشرةاملحاضرة ال
 

والحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  ،بسم هللا الرحمن الرحيم

 بكم أيها األخوة الكرام .أجمعين
ً
تقدم لكم ضمن في هذه الحلقة الجديدة من مادة مناهج البحث والتي  مرحبا

 .للدراسات القرآنيةبرنامج السعدي املستوى األول والذي تقدمه أكاديمية تفسير 

 نواع البحوث العلمية وقلنا بأن البحوث العلمية تنقسم الى أربعة أقسام :ـأاملاض ي عن تحدثنا في الدرس 

 بحوث نظرية  .1

 بحوث ميدانية .2

 بحوث عملية .3

 املخطوطات بحوث تحقيق  .4
 

 العلمي مناهج البحثلم عن اليوم نتك.  

 ". مناهج البحثصطلح "م" و البحث العلميمصطلح " نعلى الطالب أن يفرق بي))

، من البحث منهجمنهج يسمى وفق  الباحثطريقة علمية منظمة يسلكها : هو البحث العلميتعريف مصطلح  -

إلى حقائق أو تعميمات ، للوصول موضوع البحثأجل تقص ي الحقائق في شأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى 

 .نتائج البحثنسميها 

 التي يتم من خاللها تحليل الظاهرة أو دراسة املوضوع أو الوصول للموضوع. الطريقة :يفه ج البحثهامنأما  -

اتباع خطوات محددة بشكل منطقي متتابع لدراسة املشكلة وجمع املعلومات حولها باستخدام  :املنهج هو -

 (( بعرض املعلومات وتحليلها وتفسيرها واستنتاج الحقائق منها.أدوات معينة ومن ثم القيام 

 املحاضرة(املعلومات في هذه الفقرة من خارج ملحوظة: )

 املنهج الوصفي.من أول مناهج البحث العلمي التي سنتناولها بالدراسة هي: 
 

 املنهج الوصفي ✓

  .مل على عدد من األنواعتهو من الدراسات املسحية ويش املنهج الوصفي

خذت عن  سلوبأ: هو املنهج الوصفي تعريف
ُ
من أساليب التحليل املرتكز على املعلومات الكافية والدقيقة التي أ

عملية يتم و ى نتائج علمية إلجل الوصول أوذلك من  ،معلومةمعينة خالل فترة زمنية  فيو عن املوضوع أالظاهرة 

:  أن الباحث يجب عليه أن ال ُيدخل في بحثه تعني عيةمة موضو وكل. بطريقة موضوعيةمن خاللها تفسير الظاهرة 
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 ضنا ر لو ف .ميوله وما يفضلهرغباته و
ً
و أنواع املشروبات أأو أنواع  املأكوالت  السيارات تبحث عن أنواع  أنك مثال

ما يعكسه هو الذي ال ينحاز إلى ما يفضله بل إلى  الباحث الحياديفإن  إلى آخره،، وماذا تفضل من أنواع الرياضات

أن لباحث ؛ بل على او ميول أنتقد الباحث حينما يتحدث عن ذاته أو رغباته يُ  . ومن هناالحقيقي في البحثالواقع 

 .التي تم التوصل إليهامن خالل النتائج  يتحدث

خذتمن طرق  طريقةهو  آخر للمنهج الوصفي: تعريف
ُ
 التحليل املرتكز على املعلومات الكافية والدقيقة التي أ

عملية و ى نتائج علمية إلجل الوصول أوذلك من  ،معلومةمعينة خالل فترة زمنية  فيو عن املوضوع أعن الظاهرة 

 .بطريقة موضوعيةيتم من خاللها تفسير الظاهرة 

اللفظين، بين  ، وال يوجد فرق طريقةالتعريف الثاني استخدم لفظ ، و أسلوبالتعريف األول استخدم لفظ 

 .وقد يكون الفرق في التركيز في التعريف الثاني على قضية التعامل مع األرقام واإلحصاءات .انمترادففاللفظان 

  .قيمة وحكم معين هايعطييصف الظاهرة و املنهج الوصفي 
 

 ؟ ودقيق الوصفي منهج علمي رصيناملنهج هل 

  يمكن أن التيإنما هو من املناهج  ،نه املنهج املثاليأعي ال ند  ، لكن مهم املنهج الوصفي منهج   
ُ
طبق ونصل من خاللها ت

في حالة ستخدم يُ ، سمى باملنهج الوصفييما هو و  ،نهج البحوث املسحيةمأن يقول بعض العلماء  .إلى نتائج علمية

ما إذا كانت الظاهرة التي نريد دراستها أو املوضوع الذي نريد دراسته، لم يسبق لدراسته أحد، أو أنه تم دراسته 

 نطلع على نتائجه. من قبل ولكن لم
 

 أهداف املنهج الوصفي

 :وهي أهداف رئيسية ةثالث لههو اسلوب علمي  نهج الوصفيامل 

قضية الطالق  . ومثال ذلك،يبين حدودهاو  الظاهرة يصف: بمعنى أنه الظاهرة محل البحث ووصف تفسير .1

 أن. فال يجب على الباحث أن يعتمد على الكالم اإلنشائي بأن يقول مثفي املجتمع
ً
 "س"الطالق في املجتمع  ال

كله كالم إنشائي  ت، فهذافيها مطلقاونرى حاالت كثيرة وبيوت كثيرة ، وأن الطالق كثير ،وصل لدرجة مخيفة

 الطالق أصبح ظاهرة ليس كالما علميا دقيقاتعبيري 
ً
؛ إنما على الباحث أن يجمع املعلومات ليعرف هل حقا

، ونسبة إلى الطالق الرجعي البائن وما نسبة الطالقالق إلى الزواج، في املجتمع "س"، ويبحث في نسبة الط

إذن، الباحث ال يعتمد على األسلوب النظري اإلنشائي وإنما  الطالق في السنوات األولى من الزواج، إلى آخره.

  يدرس ويصف الحالة أو املوضوع محل البحث.

من أجل الوصول إلى ى من حقائق وتفسيرات، ألولتحليل ما وصل إليه الباحث في الخطوة ا :تحليل الظاهرة .2

 ث.حأسباب ونتائج حدوث مثل هذه املشكلة محل الب
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تحكم هذه الظاهرة  حقائق املشكلة، أو إلىالج الباحث إلى حلول لعصل يأن : الوصول إلى عالج للمشكلة .3

 .الظاهرة وكيفية عالجها آثار أن نصل إلى مدى امن خالله لنستطيع
 

 الوصفيخصائص املنهج 

 استخدام املنهج  .1
ً
 لدراسة الظواهر التي تتعلق باإلنسان واملجتمع. فال يمكن مثال

ً
 جدا

ً
يعتبر هذا املنهج مناسبا

قع فيما يسمى نة وبشروط أخالقية دقيقة حتى ال نالتجريبي في مجال القضايا اإلنسانية إال بطريقة معي

يب، وقد تعرض حياته وأسرته وسمعته للخطر، ، وذلك حين تخضع املبحوث للتجر انتهاك حقوق املبحوثب

باتباع الباحث لألسلوب التجريبي. وإنما البحث باملنهج الوصفي يكون أسهل ألنه يتعامل مع املبحوث على أنه 

مجرد رقم، إذ أن املبحوث يجيب عن مجموعة من األسئلة سواء من خالل املقابلة أو االستبيان أو من خالل 

تساؤالت التي وضعها الباحث، ثم يأخذ الباحث هذه املعلومات كمعطيات ويضعها في املالحظة، يجيب عن ال

 ويحكم من خاللها على الظاهرة.
ً
  الحاسب اآللي، ويحللها تحليال كيفيا

ً
إذن، املنهج الوصفي يناسب كثيرا

 الظواهر اإلنسانية واالجتماعية.

 . بمعنى أن البحوث الوصفية للظاهرة ت كافيةمعلوما, نه يستخدم في ظل معرفة مسبقةأالخاصية الثانية:  .2

ظاهرة  . وأمثلة ذلك:على الظاهرةبد أن تكون هناك معلومات متوفرة لدينا  ال بل بحوث ابتدائيةليست 

من الظواهر االجتماعية سمي ما شئت  .، أو ظاهرة التأخر الدراس ي ،أو ظاهرة إدمان املخدراتالطالق

الظاهرة  هذه عن معلومات مسبقة ؛ بل يجب أن يكون لديهبدأ من الصفري باحث انالستطيع يال  ،والنفسية

املالحظة أو ما كتب  خالل من لباحثأو مايتبين لعن الظاهرة، أو من كالم اإلعالم ، ل السجالتمن خالسواء 

 .عنها

 من خصائص هذا  .3
ً
كما  ، الواقعفي ال كما هي نه يدرس الظاهرةأ، بمعنى نه منهج يتسم بالواقعيةأ املنهج أيضا

تدرس موضوعا من  تريد أن عندما كباحث فأنت ،كثيرا عليها نبهنالعبارة يجب أن هذه و  . عليها ينبغي أن تكون 

لنفرض أني أكره قضية  .تدرسه كما هو في الواقع ال كما ينبغي ان يكون عليه فيجب عليك أناملوضوعات 

ال بد  إذن ،اقعفي الو  بالفعل هذا الش يء موجودو  ،رشأو التحوالتعدي على املمتلكات العامة السرقة والقتل 

أن هذا ال يجوز ونحن مجتمع بأن نقول بطريقة مثالية  نبحثه ونقدمهال و  وندرسه كما هو، عترف بهنن أ

 هذا ينافي قضية املوضوعية والتجردو بي أنا،  اخاص اتقييماألسلوب يعتبر هذا ال، هذا خطأ ألن  ... الخمسلم

ال، بل يمكنه أن يقدم في نهاية بحثه ، بادئاملو  قيمالتخلى عن الباحث ي أن ذلك ، وليس معنى ميفي البحث العل

 ويدرس 
ً
توصيات بما هو أفضل لعالج املوضوع، أما أثناء عرضه للمشكلة في بحثه، ينبغي أن يكون حياديا

 املوضوع كمت هو ال كما ينبغي أن يكون عليه، ليخرج من قضية املثالية.
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 .البيانات الضرورية لتفسير مشكلة البحثاملعلومات و جمع يقوم على نه أائص املنهج الوصفي خصمن  .4

فبالرغم من أن منهج البحث مسماه وصفي، إال أن الباحث ال يكتفي بمجرد الوصف؛ وإنما ال بد من نوفر 

 معلومات وبيانات كافية ليستطيع أن يصف الظاهرة التي يتحدث عنها.

أي ال  .في استخدام القياس والتحليل املناسبالالزمة الباحث القدرة الالزمة واملهارة أن يتوفر لدى  يجب .5

وال كيف يعبر عن  ،بياناته كيف يحللوال يعرف استبيانات البحث ، كيف يضع يأتي باحث ال يعرف يمكن أن 

 ،داف البحثهأوال عن  ،يعبر عن تساؤالت البحثكيف وال  ،وكيف يعبر عن منهج البحث ،مشكلة البحث

واألسس التي ينبغي أن يبني نقول له قف ألنك تجهل أبجديات وبدهيات  .ويقول أنا سأبحث عن هذه الظاهرة

ننا نقول لك إن تستخدم البيانات وأدوات القياس فأفإن لم تكن لديك املهارات الكافية ب بحثه،عليها الباحث 

 
ً
 إذن، على الباحث أن يكون على علم بأبجديات وأسس البحث العلمي. . استرح وارح وال تكن باحثا

 

 خطوات املنهج الوصفي 

  :يهو عجالة، ها على ذكر له عدد من الخطوات التي ن ياملنهج الوصف

 .باملشكلة حساساإل  .1

  .تحديد املشكلة املراد دراستها .2

 .واإلجابة عليها الت وتكون قابلة للدراسةؤ التسا صياغة الفروض أو .3

  .ريد دراستها والتي تمثل املجتمع الكبيرناختيار العينة التي  .4

و أ ،املقابلة أو ،ستبانةاال  ها، سواء عن طريقجمع البيانات من خالل سيتماختيار أدوات الدراسة التي  .5

  ، أو غير ذلك من األدوات.املشاركة وأ ،الحظةامل

 .بتفسيرهابعد ذلك يقوم ثم  ،يهاحصل عللتي الباحث بعد ذلك بكتابة النتائج ايقوم  .6

ن يحلل الظاهرة أل اع أن يصل إلى درجة علمية كافية ستطاأن الباحث ، فمعنى ذلك ذا وضحت هذه الخطواتإ

  .الدراسة محل

 منها: ،كثيرة (املسحي)املنهج  الوصفيأدوات املنهج 

 من خالل استفتاءات، الرأي العام اتدراس -

 تحليل العمل، -

 ملضمون،تحليل ا -

 .املتوفرة في األرشيف ومراكز املعلوماتفي مراكز البحوث و الت املتوفرة الوثائق السجالرجوع إلى  -

 . دراسة االرتباطو  ،دراسة املقارنةو  ،دراسة الحالة -
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 املنهج التاريخي ✓

ال نغفلها ألنها مهمة جدا  هو من املناهج التي ينبغي أن. و نواع املناهج وهو املنهج التاريخيأنأتي اآلن إلى نوع ثاني من 

حينما ألف  -رحمه هللا- ابن خلدون و .-رحمه هللا- ابن كثيرهو ريخ أبالتهتم أبرز من ا ولعل من .وينبني عليها الكثير

هذا  ،العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر في أيام ديوان املبتدأ والخبركتابه املعروف 

 .التاريخفي  مذاكرة األممن يعتبر و  األمم السابقة عنوكنز ، ومرجع رفعتبر س  يالكتاب 

مستمد من دراسة التاريخ حيث يعمل الباحث على دراسة املاض ي وفهم الحاضر من أجل التنبؤ  املنهج التاريخي -

  . مهم جدا . وهذا تعريفباملستقبل

 ودة في الواقع ودراستها ، مالحظة الظواهر املختلفة املوجعلى أساس قوم املنهج التاريخي ي -

 .نعم هو في الحقيقة علم من العلوم اإلنسانية  هل يعتبر التاريخ علم من العلوم اإلنسانية؟و -

حداث املاضية ويحلل الوقائع ويفسرها أن التاريخ يصف األ  منها:ريخي هناك أمور ينبغي أن نراعيها في املنهج التا -

 .تفسيرا علميا دقيقا

 .الباحثون إذا أرادوا معرفة األحوال واألحداث التي جرت في املاض ي مهاملنهج يستخدهذا  -

في الطب، والفلك،  ؛ بل حتىالتاريخ فقطيستخدم في ميادين كثيرة ليس  هنيهتم الباحثون باملنهج التاريخي أل  -

تم ما الباحث التاريخي يستخدم التاريخ للوصول إلى والعلوم الدينية، والقانون، وغير ذلك من العلوم. ف

 في دراسة تاريخ الدول والحروب، إذ أن كل ما مض ى في فن من الفنون  التوصل إليه
ً
، فالتاريخ ليس محصورا

 .باملشافهة أو املكاتبة أو املعاصرة وتم تسجيله وتدوينه يعتبر من التاريخ، سواء ما أخذ

نجد  ،تحقيق املخطوطات ي موضوعذكرنا ف، كما يأتي الباحث ويركز في قضية التحقيق فيما بين يديه من كتب  -

، لذلك على الباحث أن يفحص التاريخ يتم تحريفأحيانا قد ف ،جيدمنهمكوا في كتابة التاريخ للتقد االعلماء أن 

 . أو نوع من املبالغاتدوات حتى ال يكون هناك نوع من الخلط ، أكل ما بين يديه من ويدقق ويتحقق من 

املعلومات السبب في ذلك أن الذي يجمع . و أدوات متعددةو  يكون بطرق وفق هذا املنهج جمع املعلومات   -

لهذا فعلي ال التثبتتمحيص وتدقيق و  هيكون لدي ألنها حدثت في املاض ي، فال بد أن  لم يعايشها التاريخية هو

 .بحط أمحيات هي يجمع الحطب وال يدري هل  " الذيليلحاطب " هعلى أن ى الباحثحتى ال ُينظر إل ،االمر

داخلي الباحث وهو يجمع اآلثار املادية أو املكتوبة هو يعرض نفسه للنقد ال بالتالييخضع للتجربة، و التاريخ ال  -

.
ً
  أو الخارجي فعليه أن يتحقق من أي معلومة حتى التي يأخذها مشافهة

تفسير ل تداخلت مع بعضها البعض متعددة عواملبل هناك ؛ فسرها عامل واحدي الظواهر التاريخية قد ال -

عوامل كثيرة تداخلت لحدوث هذا و هناك أسباب  ، سقوط الدول هذه الظاهرة التاريخية. ومن أمثلة ذلك: 

 األمر.
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 الخصائص والشروط التي يجب أن تتوفر في الباحث التاريخي

 .الرغباتوعدم التحيز لألهواء و ،واألمانة الفكرية ،الدقة -

 فضله ،  لكل ذي فضل   بسني نأ -

 .رشابم ريغ قير طب ن و كي اهلو انتف ةدسافلامن العقائد  العقائد إال ما كانقضية  يف ل و خدلا يخو ت -
 

 يخير اتلا جهنملل مدختسملا ثحابلا هجاو ت يتلا تابو عصلا

أكثر من الصعوبات التي تواجه  يملعلا ثحبلا يف التاريخي جهنملل مدختسملا تواجه الباحثهناك صعوبات 

 ةبو عصو  ،ةلئسأ عضو  ةبو عصو  ،ضو ر ف جار ختسا ةبو عص :تابو عصلا هذه نمو  ،ى ر خأل ا جهانملل مدختسملا

 .ميمعتلا ةبو عصو  ،ؤبنتلا ةبو عصو  ،تاحلطصملل ليلحت ىلإ ل و صو لا

 ثم ثحبي ناك ،يخير اتلا جهنملا ريغ ى ر خأل ا جهانملل عبتملا ثحابلا ول :وه كلذ ىلع طيسب لاثم
ً
تأثير  ةيضق يف ال

وبعض  ،وبعض املعادن ال تتمدد ،تتمدد في حرارة كذاانت تقول أن املعادن  ،هذا أمر سهلف ،الحرارة على املعادن

تعميمها  نكمينتائج  ىلإ لصتل اهتختبر و  تستطيع أن تضع فرضية  تنأف ،املعادن تتمدد أسرع من املعادن األخرى 

 نكمي الو  ،التنبؤ نكمي الو  ،اء التساؤالت نب ال يمكنف ،رمأل ا اذه قيبطتلكن في التاريخ صعب  .على كافة املعادن

 .التعميم

 لثم ةر يثك تال اجم يدرسإنما  ،بو ر حلاو  ممأل او  ل و دلا خير اتعلى دراسة ال يقتصر  ،كما قلنا ،املنهج التاريخي

 .تال اجملا نم كلذ ريغو  ،ةيسفنلا تاسار دلاو  ،بطلاو  ،ن و ناقلاو  ،االقتصاد
 

 يئار قتسل ا جهنملا ✓

 حولها للوصول الى مبادئ عامة وعالقات كلية. بياناتلاأن نالحظ الظاهرة ونجمع  وه ءار قتسال ا -

ج فيه الباحث من جزئيات معينة يعني يتدر  ،الجزء إلى الكلهو منهج ينتقل فيه الباحث من املنهج االستقرائي   -

 . يتعرف على الجزيئات ثم ينطلق إلى الكليات وهفوينطلق من الخاص الى العام  ،يرتقي بعد ذلك الى الكلياتو 

 االستقراء  ينقسم إلى قسمين:   -

املوضوع وبالتالي هو يحكم على الظاهرة من انب هو الذي يستقص ي فيه الباحث كل جو  ،تاملاستقراء ال ا .1

 .كل جانب

 .ةنجزئيات معي ثحابلا يص قتسي ،ناقصلاستقراء ال او  .2
 

 يطابنتسل ا جهنملا ✓

النظريات الثابتة ثم تنطلق منها إلى أمور أخرى قد يصدق عليها ما  تبدأ باملسلمات أون أ :هو املنهج االستنباطي -

 . جزء والكليصدق على ال
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  االستنباط يمر بثالث مراحل: -

 ، املقدمات املنطقية الكبرى  .1

  ،ثم املقدمات املنطقية الصغرى  .2

  .ثم النتيجة .3

قضية كبرى، ثم الصغرى بالنبدأ االستنباط  .ا ويتجه نحو البحوث الفلسفيةمهم جًد وهذا النوع من البحوث  -

 .الصغرى ثم الكبرى ثم النتيجة ةيقطنملا تامدقملا نم طابنتسال ا أدبيوقد   .ثم النتيجة
 

  .هذا ما أردنا الحديث عنه اليوم 

  .جمعينأله وصحبه آى وصلى هللا وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعل ،هللا اعلمو 

 
   :تفريغ املحاضراتمن فريق عمل  قام بتفريغ هذه املحاضرة

 منيرة فهد

 ، واإلخراج النهائي:بإدخال بعض النصوص وضبط وإعادة صياغة النص ،املراجعة

 رئيفة درويش

   :لى فريق العملاإلشراف العام ع

 رئيفة درويش
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 ومصادره مناهج البحث العلمي

 خالد محمد النقيةد. 
 

 عشرة ثانيةاملحاضرة ال
 

 وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ، وصلى هللا وسلم على نبينا محمدالحمدهلل رب العاملين، بسم هللا الرحمن الرحيم

 ن برنامج السعديضم، والتي تقدم مناهج البحث ومصادرهمرحًبا بكم أحبتي الطالب في هذه الحلقة ضمن مادة 

 دراسات القرآنية.لل أكاديمية تفسيراملستوى األول، والذي تقدمه 

قد اختلف علماء املناهج في تحديد  .العلمي أنواع مناهج البحثقبل في املحاضرات املاضية عن من كنا قد تحدثنا 

م يرى أنها تصل إلى ستة تصنيف هذه املناهج، فالبعض منهم يرى أنها تصل إلى خمسة أنواع، والبعض منهفي أو 

، وهو الذي أميل إليه: أن 
ً
أنواع أنواع، والبعض منهم يرى أنها تنحصر في ثالثة أنواع، وهذا هو الصحيح حقيقة

  :أقسام تنقسم إلى ثالثةالعلمي مناهج البحث 

 نهج االستداللي.يندرج تحته املنهج االستقرائي ، واملنهج التحليلي، وامل، أنواع ، ويندرج تحتهاملنهج التجريبي (1

 يندرج تحته املنهج الوصفي، واملنهج املقارن.، أنواع ويندرج تحته، املنهج املسحي (2

 ستقل بذاته.منهج موهو  ،املنهج التاريخي (3
 

 وموضوع آخر وهو:  تحدث عن قضية أخرى جديدةاليوم ن 

 .أساليب جمع البيانات

أسلوب و ، اإلسقاطأسلوب و  ،االختبارفهناك أسلوب  أساليب جمع البيانات أو املعلومات التي نأخذها كثيرة،

؛ هذه أنواع متعددة، ولكن لكل نوع فائدته، املقابلة، وأسلوب االستبيانأسلوب و ، املالحظةأسلوب و ، القياس

 الحديث عنه. يريد الباحثيدل على أنه ليس كل أداة نجمع بها البيانات تكون مناسبة ملا  وفيه ما

 . أسلوب االختباراتاألنواع، وهو  اليوم نتحدث عن نوع من

  سلوب االختباراتأ

هو جزء مهم جًدا من أساليب جمع البيانات، ما يسمى باملقاييس، ندمج املقاييس واالختبارات مع بعض بحكم أنها 

 ،
ً
تبار وهو املقياس، والفرق دقيق جًدا بين االخ Scale وما يسمى بال ،وهو االختبار Test ما يسمى بالبتأتي سوية

قدم له بطريقة هواملقياس في الغالب فواملقياس، 
ُ
: مجموعة من املؤشرات في عبارات معينة تعطى للمبُحوث أو ت

نحلل البيانات التي في هذا  ،أو بأخرى من أجل أن يجيب عليها، فإذا اكتملت املؤشرات التي وضعت في املقياس

نضعها في صيغة أرقام، ونتحدث عن هذه األرقام بوصف  أي ،بيانات رقمية ويتم تحويل البيانات إلىاملقياس، 

 معين.
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الستثارة استجاباته تكون إلعطاء  ،املبحوث ،التي تقدم للفرد املثيراتهي مجموعة من : تعريف االختبارات -

الفرد درجة رقمية، وهذه الدرجة القائمة على عينة ممثلة لسلوك الفرد تعتبر مؤشر للقدر الذي يمتلكه 

 خاصية التي يقيسها االختبار.الفرد من ال

، وعندما تسأل شخص: ما مثيرألن السؤال الذي يكون في استبانة أو مقياس هو   ؟مثيراتملاذا سميناها  -

 أنت تثيره بهذا السؤال فيجيبك.؟ اسمك

: لو أتينا ملقياس الرضا الوظيفي الذي تقوم به كثير من الشركات واملصانع، من أجل قياس درجة الرضا مثال -

لذي يحمله أفراد هذا املصنع، أو هذه املنشأة، أو هذه املنظمة، تجاه عملهم، سواء كان تجاه املال الذي ا

 ُيعطونه واملرتب، أو البيئة التي يعملون فيها، أو التعامل اإلنساني من قبل اإلدارة واملشرفين، هذا الرضا ال

 ،ليس هناك رضا بمجرد اعتباط كالمي هكذا تستطيع أن تقول له: رضا تام، أو رضا ناقص، أو رضا جيد، أو

إنما البد أن يكون هناك مقياس دقيق يقوم على أساس مؤشرات، ولو سألنا املبحوثين، أو العاملين في هذا 

  ؟املصنع: مامدى رضاكم عن بيئة العمل

صانع، األدوات، بيئة العمل مكونة من: املقر، املوقع، اإلضاءة، التهوية، طريقة العمل، املفلو افترضنا أن  -

ا تأخذ كل عنصر 
ً
األجهزة، األشخاص، بما فيها من مكونات سواء كانت مكونات مادية، أو مكونات معنوية، إذ

من هذه العناصر، وتضعه في مؤشر، بحيث تكون كل عبارة تقيس مؤشر واحد، بمعنى: تسأل املبحوث وتقول 

 مثل ولنأخذ لى محاور:ثم تقسم بيئة العمل إ ،بيئة العمل :له: العنوان الكبير
ً
: الرضا عن العالقات محورا

االجتماعية في العمل، أو مع الرئيس، رئيس املنشأة يتعامل بإنسانية، أو رؤساء األقسام يتعاملون بعطف 

 رائعة ونقول:
ً
 إنسانية

ً
: رئيس ي املباشر يعاملني معاملة

ً
 وتفاهم وتعاون وحوار، فنأخذ مثال

 موافق بشدة *

  موافق *

 حد ما موافق إلى *

 غير موافق *

  غير موافق تماًما *

 . متوقف( -غير موافق  -وهناك من يجعلها في ثالث مستويات )موافق  -

إذا أعطينا كل مؤشر عبارة، ثم أعطينا كل عبارة رقًما، ثم حولنا هذه املؤشرات إلى أرقام نستطيع من  -

نخرج أن ( (SPSSاإلكسل أو برنامج  مجموعها من خالل إدخالها في البرامج اإلحصائية سواًء عن طريق برنامج

 بمقاييس معينة تقيس لنا مدى الرضا الوظيفي الذي يتمتع به هؤالء املوظفين.
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 أنواع االختبارات: 

 : وهي التي يقاس منها مستوى تحصيل الطالب في مادة معينة.تحصيليةالختبارات ال ا (1

 
ً
علم لكي يقيس مدى األثر الذي تركه هذا املعلم في نهاية كل فصل دراس ي أو كل فترة دراسية يأتي امل لو مثال

، قياس تحصيل الطالب ،خالل تدريس مادة معينة خالل الفصل الدراس ي، ليرى مدى تحصيل الطالب

، يعني لقياس املستوى الكمي املعرفي الذي تحصل عليه الطالب االختبارات التحصيليةب ا النوعسمى هذيو 

في مجال التربية، ومجال علم جًدا واسع  هذا النوع من االختبارات استخدامو  .أثناء الدراسة من املادة املحددة

النفس، وقد تكون هذه االختبارات على أنواع متعددة، فقد تكون اختبارات شفهية أو شفوية، وقد تكون 

 اختبارات أدائية كتابية، أو مهارية عملية، وفي األخير ُيوضع لها درجة معينة.

، ويستخدم على نطاق واسع جًدا في مجال "اختبارات الذكاء"ما يسمى بــ  :العقليةاختبارات االستعدادات  (2

علم النفس، وعلم التربية كذلك، من أجل قياس عمر الذكاء الذي يتمتع به الطالب، ومقارنة العمر العقلي 

تكون على  سنة لكن قدراته العقلية ال ترقى أن 25بالعمر الفعلي أو الزمني، فاإلنسان قد يصل سنه إلى 

مستوى عشر سنوات أو ثماني سنوات، هذا الفارق في املستوى بين العمر الزمني والعمر العقلي، مرجعه إلى 

استعدادات عقلية معينة لدى هذا الشخص، فقد تكون قدراته الخاصة غير مؤهلة له ألن يصل إلى هذه 

وق الفردية بينهم، خصوًصا فيما يتعلق املرحلة، وهذا يسمى بالقياس لتحديد مستوى الطالب، وملراعاة الفر 

بدمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة، مع الطالب الذين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وهل سيكون 

 أو غير مناسب؛ تشير 
ً
وجودهم في هذا الفصل، أو مع الطالب الذين هم أكثر منهم عمًرا عقلًيا، يكون مناسبا

د من أجل تنمية ذكاء هؤالء الذين عندهم نوع من الضمور أو التخلف بعض الدراسات إلى أن هذا الدمج مفي

العقلي فيما يتعلق بالعمر، أو تأخر العمر العقلي، فإذا قسنا نسبة الذكاء، نستطيع أن نعرف نسبة الذكاء 

 العام.

 أنواع منها: له ا االختبار، وهذاالختبارات الشخصية (3

لعبارات التي تصف سلوك معين يقوم به املفحوص أو املختبر : وهي مجموعة من ااالستبيانات الشخصية)أ( 

، ويجيب على كل سؤال باالختيار الذي يناسبه، وفي مثل هذا االختبار ال -الذي يتم اختبارهالشخص أي -

يوجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة، وإنما إذا أردت أن تقيس شخصية إنسان من الناس هل هو شخص 

 ل هو شخص متفاهم متفاعل، ال تستطيع أن تصف هذا السلوك بعبارات بل العدواني أو غير عدواني، ه

بد من اختبارات، هذا االختبار يوجه إلى املفحوص أو الشخص املبحوث ويجيب على  بد من مقاييس، ال

العبارات التي تصف سلوكه، بمعنى لو أردنا أن نقيس درجة ضبط األعصاب لدى طالب املرحلة الثانوية، وإلى 

مدى لديهم نوع من التمتع بالشخصية املتوازنة املتوافقة داخلًيا، والتي تستطيع أن تضبط نفسها في أي 
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، فتقول للمبحوث: عندما يغضبني شخص فإنني أبادر مباشرة بالرد عليه، 
ً
لحظات الغضب، فتوجه له سؤاال

يس هناك صح أو خطأ، وإنما إذا ضربني ضربته، إذا تكلم علي تكلمت عليه، إذا رفع صوته رفعت صوتي، هنا ل

هناك إجابة بنعم أو ال إلى حد ما كما أسلفنا سابًقا، من مجموع العبارات التي تم توجيهها للمبحوث نستطيع 

أن نستشف أو أن نعرف أو نكشف شخصية هذا اإلنسان هل هي شخصية غضوبة، أم هي شخصية حليمة 

 أو متوائمة مع ذاتها.

 ات ما،أو خماسية وفق متغير  جابات أحياًنا قد تكون ثنائية، ثالثية، رباعية،: االستتحديد االستجابات)ب( 

بعض االختبارات أحياًنا تقيس و وهناك ثالثية )موافق / غير متأكد / غير موافق(،  ،فهناك ثنائية )نعم / ال(

: عبارة تقيس مدى الرضا الوظيفي، هناك عبارة تقيس بُ 
ً
، فتقول مثال

ً
 واحدا

ً
الرضا الوظيفي، والرضا عن عدا

، ويمكن أن تقيس أكثر من بعد .
ً
 معينا

ً
 املال، والرضا عن األسرة، وغير ذلك، فيمكن للعبارة أن تقيس بعدا

 

 :أهم مميزات هذه االختبارات

 قبل تطبع هذه األسئلة في استبانة محكمة من التكلف كثيًرا، فبمجرد ما بسيطة جًدا واقتصاديةأنها  (1

خبراء متضلعين في مجال العلم الذي تريد أن تقيسه، فإنك تستطيع أن تصورها في أي مكان متخصصين، أو 

 في مدى  تكلف كثيًرا، وبسيطة فيأتي تصوير وال
ً
املبحوث وتعطيه ورقة، يأخذ هذه األسئلة، يقرأها، يفكر قليال

ا هي ببساطاإلجابة التي تنطبق عليه انطباقها عليه، يختار
ً
 ة التحتاج إلى جهد كبير جًدا.، ثم يسلمها لك، إذ

يشعر به  ، بمعنى أنه الدخل لك أيها الباحث بما يقوله هذا املبحوث، وإنما هو الذي يكتب ماموضوعيةأنها  (2

يجوز  دخل لك في تغيير إجاباته، وال تجاه العبارة التي أعطيته إياها أو تجاه االختبار الذي قدمته له، فأنت ال

 في إجاباته، فتقول: ال ، أرى هذه العبارة تناسبك أكثر من العبارة الفالنية.يصح لك أن تؤثر عليه  وال

 :وأهم عيوبها

تكون بالضرورة هي نفس اإلجابات  ، بمعنى أن املبحوث أحياًنا قد يجيب إجابات لكن قد التكون صادقة قد ال (1

 ييف.في هذا االختبار أو املقياس، وبالتالي هناك نوع من التز الباحث التي يريدها 

يعني تكشف عن بعض  ،إلى حد ما لها حساسية اجتماعيةقد تكون العبارات املوجودة في االختبار أو املقياس  (2

نوع من الجوانب الخاصة للمبحوث، فبالتالي املبحوث اليمكن أن يستجيب مع هذا، خشية أن يكون فيها 

 اختراق الخصوصية.

 عن االنسجام ، فعندما تقد اليعرف املبحوث مايريد أن يجيب عنه (3
ً
 أو مقياسا

ً
قدم لشخص ما اختبارا

الشخص ي، أو عن التعامل مع الضغوط النفسية، قد يكون هذا الشخص الذي يجيب على هذا السؤال 

ات متعددة يعرف شخصيته، فكيف نستطيع أن نقيم من خالل اختيار  اليعرف ماذا تريد أنت، بل هو حتى ال

  .تعطيه إياها في اختبار
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، أحياًنا هذه االستجابات مختلفة من املبحوث معرفة مدى انطباق هذه املعلومات عليه يستطيع قد ال (4

 تعطيه 
ً
بط نفس ي فيها لكن بالغضب، فيقول: بعض املواقف ال أضأسئلة تتعلق مواقف إلى مواقف، فقد مثال

م في أستطيع أن أضبط نفس ي فيها ، بعض الناس يستطيع أن يضبط أعصابه ويتحكاألخرى بعض املواقف 

، ولكن في البيت ال
ً

ا اختالف املواقف،  .يستطيع، وبعض الناس العكس ضغوطه النفسية في العمل مثال
ً
إذ

يمكن  واختالف التصرف في املواقف نفسها يؤدي أحياًنا إلى اختالل في نتائج االختبار ونتائج املقياس، وبهذا ال

 ح.االعتماد بصفة كلية كاملة، على أن هذا املقياس هو الصحي

ا بالقراءة والكتابة بد أن يكون املبحوث ال (5
ً
ا اليستطيع أن يقرأ وال يكتب، ألنه مهم جًدا أن عارف ، وليس أميًّ

 يكتب هو بنفسه.

، يعني قد ال تظهر لنا الدوافع، تعكس االستجابة الحقيقية للمستجيب قد تكون هذه األسئلة أو املقياس ال (6

 في موق
ً
 معينا

ً
ينسجم مع األسلوب الذي نحن  ف معين، هذا التصرف قد الفعندما يتصرف شخص تصرفا

قد يكون ليس وراءه دوافع معينة نستطيع ؟ نعيشه لكنه تصرف بهذه الطريقة فهل هذا صحيح أو غير صحيح

 أن نستشفها من خالل املقياس أو من خالل االختبار الذي نحن نقدمه.
 

 : األساليب اإلسقاطية

 تضع شخص في غرفة هي موقف معين مثير يستجيب له  -
ً

الفرد استجابة حرة بالطريقة التي يريدها، بمعنى مثال

ا، وتنظر 
ً
معينة، ثم تدخل عليه شيًئا مخيًفا أو تطفئ عليه اإلضاءة، أو تخبره بخبر مفاجئ، فتعطيه حدث

من خالل االستجابات التي أبداها هذا الشخص تستطيع أن تسقط شخصيته هل هي من و  ،هي استجاباته ما

 نوع الذي يتقبل املفاجآت، من النوع الذي ينهار، من النوع الذي يستطيع أن يتوآم ذاتًيا مع ماسمعه أو ال.ال

األساليب اإلسقاطية مهمة جًدا، يستخدمها غالًبا اإلخصائيون النفسيون العالجيون، في علم النفس  -

ب مهم عندهم ملعرفة اإلسقاطات ، هذا في الغالClinical Psychology ، أو علم النفس اإلكلينيكيالسريري 

يختزنه العقل الباطن من خبرات سابقة، وكيف يتصرف اإلنسان وفق هذه الخبرات التي  النفسية وما مدى ما

 واجهها في هذه املواقف.

طبيب نفس ي وهو  Hermann Rorschachشاخ ر رو هيرمان من أشهر من قام بهذه االختبارات شخص اسمه  -

 س النفسية.سويسري وعالم في املقايي
 

يقدمها الفرد نحو التي سالبة الوجبة أو املستجابة اال وهي نوع من املقاييس يقيس غالًبا  : مقاييس االتجاهات

 موضوع معين أو نحو مؤسسة، أو نحو مفاهيم وقضايا معينة، 

ْوَن  ا النوع من املقاييسهذبوغالًبا أكثر من يقوم    .س الرأي العامأو أصحاب قيا ،صناع القراربالذين ُيَسمَّ
ً

فلو مثال

، ولكنها تريد أن تعرف إلى أي مدى سيكون هذا النظام مفيًدا أو غير 
ً
أرادت دائرة حكومية معينة أن تطبق نظاما
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 إما نتيجتهما تكون ، وغالًبا هذا النظام ضد مفيد، ستجد أنهم يقومون بهذا املقياس لكي يعرفون هل أنت مع أو

  ن مقياس االتجاهات ثالثة أنواع:أو متوقف، ويتضم ،أو ضد ،مع

 ( الهدف.1

 ( الحالة االنفعالية.2

 ( توجيه السلوك.3
 

جيد أو ، جيدمثل: سلوك معين، أو درجة التقدير  : تستخدم غالًبا عندما نريد أن نعرف درجةمقاييس التقدير

مجرد آلة لتسجيل هي التقدير غالًبا االستمارة التي تستخدم في مقياس و  ممتاز في الدراسة التحصيلية.أو جًدا، 

املالحظات، ويتوقف قيمتها في مدى الدقة التي تم بها جمع هذه البيانات، ومدى مراعاة أن تكون هذه املالحظات 

 تقيس ما
ً

 وضعت له. فعال
 

: يعني تأخذ البيانات التي تم تسجيلها طوال اليوم عن الظواهر أو األحداث التي تمت وتبدأ قوائم املراجعة

 ، وتقيس مدى غياب الخاصية املوضوعية.سهابقيا
 

: وهو عبارة عن ورقة أو أكثر من ورقة، وثيقة أو وثائق توجه للمبحوث أو العينة التي تم اختيارها، االستبيان

وتحتوي على أسئلة كثيرة جًدا يتم اإلجابة عليها، ويمكن أن يسجل املستجيبون إجاباتهم مكتوبة لكل مفردة من 

 انة، ويمألونها بطريقة خاصة تناسب الترتيب الذي وضعت له.مفردات االستب

 :أسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة يمكن تصنيف أسئلة االستبانة إلى

 األسئلة محددة واإلجابات محددة كذلك ويختار بينها.: أسئلة مغلقة )مقيدة()أ( 

  )املغلقة(: مميزات االستبانة املقيدة

  أنها أسهل ش يء للمستجيبين وسريعة. -

 أنها تسهل مقارنة إجابات املستفيدين بعضهم مع بعض. -

 أنه يمكن ترميزها بكل بساطة فيما يتعلق بالبرنامج اإلحصائي. -

 أنها تزيد احتمال استجابة أفراد العينة في األسئلة فكلما كثرت األسئلة كثر املستجيبون بالتالي هي سهلة. -

يعرفها املستجيب لكن هنا )نعم / ال / إجابة أخرى  من املمكن أن تقلل من عدد األسئلة الغامضة التي ال -

 محددة(.

 )املغلقة(: االستبانة املقيدة بو يع

 نها تعطي فرصة إلجابات لم يفكر فيها الشخص. أ -

 جابات املختلفة، واالستجابات الخاصة كذلك.اإل أنها يصعب التمييز بين  -
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بة كذلك فقد أنها قد تصيب الفرد باإلحباط لعدم وجود إجابة تناسب حالته فأنت تعطيه السؤال واإلجا -

 التكون اإلجابات املوضوعة تناسبه.

 .ايستطيعون أن يدلوا به هناك أشخاص لديهم أفكار أخرى داخل املوضوع وال -

 أحياًنا قد تكون اإلجابات تزيد عن عشر، فيقع املفحوص في حيرة وبعضها قد تكون متداخلة. -

 التي تترك للمبحوث أن يتحدث أو يتكلم بما يريد.: أسئلة مفتوحة (ب)

 : ميزات االستبيان املفتوحم

 من مميزاته أن يعطي املبحوث حرية االستجابة من دون توقف. -

 أنه يمكن الحصول على نتائج غير متوقعة، أو استجابات أيًضا كثيرة. -

 تسمح بحرية التعبير والتفكير كذلك. -

 يستطيع أن يعطيني إجابات وأعطيه مبررات. -

 : االستبيان املفتوح بو يع

 ن.صعب أن تصنف استجابات املبحوثيي -

 يصعب أن تفصل بينها. -

 يصعب تحليلها إحصائًيا، ألنها مختلفة. -

 قد تكون شعورية. -

 قد تتسم بالخصوصية. -
ً
 قد تتسم أحياًنا بالعمومية، وأحيانا

 املستوى التعليمي يؤثر في هذه االستجابات. -
 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد. هذا وهللا أعلم

 
   :تفريغ املحاضراتق عمل من فري قام بتفريغ هذه املحاضرة

 القحطانيمنيرة 

 التدقيق: املراجعة و 

 خلدون األتاس ي

   :واإلخراج النهائي املراجعة والتدقيق وضبط الصياغة، و اإلشراف العام على فريق العمل

 رئيفة درويش
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 ومصادره مناهج البحث العلمي

 خالد محمد النقيةد. 
 

 عشرة الثالثةاملحاضرة 
 

 الحمد هلل رب العاملين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.، بسم هللا الرحمن الرحيم

قدم لكم ضمن 
ُ
 أخرى في مادة مناهج ومصادر البحث التي ت

ً
لسعدي املستوى األول ا برنامجمرحًبا بكم أحبتي مرة

 أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية وعلومها.ه والذي تقدم

 نوع ،األساليب اإلسقاطية نوتكلمنا ع ،أدوات جمع البياناتأساليب و كّنا تحدثنا في املحاضرة املاضية عن 

 واملالحظة. ،واملقابلة ،اليوم نكمل ما يتعلق باالستبيان .اييسعن املقو   ،االختبارات
 

 Questionnaire ستبيانال 

 :من أهمها ،وقلنا بأّن هناك عدًدا من العيوب عيوب الستبيانحدثنا في آخر املحاضرة املاضية عن ت

نوع من التفصيالت التي يعطونها في اإلجابات املفتوحة دون أن تكون لها فائدة.  نياملبحوث ىيعطأحيانا  هأن -

 هناك و 
َ
حدد ل فإذا لم .اختالفات في االستجاباتأيضا

ُ
 ،سينطلق في إجاباته في إطار محدداإلجابة  لمبحوثت

فيجيب على أشياء قد ال تكون مفيدة وهنا تأتي االختالفات؛ فال تستطيع مثال أن تعطي إجابة )س( من الناس 

 الختالف األثر.و أنها كإجابة )ص( الختالف التعبير 

 يصعب مقارنة اإلجابات وترميزها إحصائًيا كما ذكرنا.  -

 وال حتى مساحة ألن يجلس اإلنسان يكتب كل ما لديه. يوجد وقتًنا قد تكون األسئلة عامة وال أحيا -

 من أدوات جمع البيانات. التعليمي يؤثر في مثل هذا النوع املستوى  -

 ما هي األمور التي يجب أن نراعيها عندما نبني الستبيان أو نبني الستمارة التي نريد أن نطبقها على املبحوثين؟

يجب أن تكون العبارات واضحة ودقيقة وذات معنى بحيث يفسرها املستجيب بنفسه أو بطريقة يفهمها دون   -

إنما هي عبارات واضحة مباشرة ال  ؛أن يكون هناك داٍع إلى أن يفكر هل هذه تعني كذا أو تعني كذا أو إلى آخره

 تحتمل تفسيًرا آخر.

ما يتعلق فيبحوث وتقول ملأو املنفية أو املتحيزة. يعني ما تأتي  أن نتجنب كتابة العبارات أو األسئلة املزدوجة -

  بالقيم واملبادئ
ً
أنت  ،توحي له باإلجابة. ال مجموعة إجابات وكأنك : "الكذب عادة سيئة ألنها..." ثم تعطيهمثال

أو من  ،عندما توحي له باإلجابة من خالل التحيزنت فأ ،يجيبهو تقول له: "ما رأيك في الكذب؟" فقط ثم 

 الصدق والكذب في عبارة واحدة. فهذا غير صحيح. ،أو من خالل االزدواجية ،خالل النفي
ً
 بأن تضع له مثال
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أن تكون األسئلة مرتبطة باملوضوع نفسه للمستجيب. يعني ما تأتي مثال بأسئلة خارج نطاق البحث وإنما  -

 أسئلة تخدم البحث نفسه.

 أن تأتي كباحث أو كعضو  ،طبعية والنحوية واللغويةالتأكد من خلو االستبيان من األخطاء امل -
ً
فعيب أصال

  ،بحوثمهيئة تدريس تعطي استبانة لل
ً
وأنت في  ،تحت املالحظات التي كتبتها أيها الباحث ثم يبدأ يضع خطا

أنت املفترض أن تكون دقيًقا في صياغتك األخطاء، فمستوى عاٍل من التعليم ويبدأ يستدرك عليك املبحوث 

 أو يدققها مدقق لغوي لكي يقف فيها على األخطاء. ،االستبانة وأن تراجعهالهذه 

ا تأخذ وقت املبحوث وتجعله جًد  بمعنى ال تكون األسئلة طويلة ،أن تكون عدد األسئلة في االستبانة مقبولة -

 ل ويكل من هذا املوضوع. لتكن أسئلة سريعة قصيرة مباشرة تمت باملوضوع بصلة كبيرة جًدا.يم
 

 Interview قابلةامل

 أو املقابلة.  interviewبالــ يسمى وهي ما نأتي إلى أداة أخرى من أدوات جمع البيانات 

هذه عبارة عن اختبارات قلنا أن االستبانة،  ، وعنعن املقاييسو  ،عندما تحدثنا في البداية عن االختبارات -

 ى املبحوث،ذهب إلت أنت كباحثلة املقابفي تختلف. فاملقابلة ، أما مكتوبة تعطيها للمبحوث وتنتظر استجابته

 وتكون أنت وإياه في مكان معين تقدم له األسئلة تطرحها عليه ثم هو يجيب عليها. ،إليك هو أو يأتي

البحث وينتظر التي يسألها الباحث للمبحوث أو املشاركين في هي مجموعة من األسئلة الشفهية املقابلة  -

 استجاباتهم عليها. 

ملاذا؟ ألنها تسمح بأن نستكشف  ، Qualitative Studiesيسمى  ام ،البحوث الكيفية وه هأكثر ما تستخدم في -

، أنت سوف تتعرف على أشياء كثيرة في شخصيته؛ لغة وتقابل املبحوثعندما تأتي ف . أخرى مفتوحة اأبعاد

ب ويجيب االسبيان، أنت تعطيه الورقة هكذا ثم هو يذهفي الجسد، االنفعاالت، طريقة تفاعله معك، لكن 

 بينما، وبين املبحوث وإنما هي لغة صامتةفاللغة معدومة تقريًبا بينك  ،عليها بإجابات معروفة ثم يعطيك إياها

تسأله ثم تنتظر إجابته وترى ردود فعله إذا ما كان السؤال  ،املقابلة أنت تسأل املبحوث وهو مواجٌه لك في

 يثير غضبه أو يثير شكه أو يثير لديه التسا
ً
 ؤل. مثال

االستبيان أو االستبانة أو االستمارة هي ف االستبانة واملقابلة.فرق بين هو الهذا و  ، منطوق  استبيان املقابلة -

بمعنى أنها تكون من خالل اللسان فتسجل أو تكتب  ،بينما املقابلة هي استبيان منطوق  ،مكتوبة أسئلة

 استجابات املبحوث.

في ُيفضل بينما االستبيان ، لشخصيةخص ي في املوضوعات ايفضل الناس املقابلة على االستبيان الش -

 لو أر 
ً
قضايا الرأي العام، فما الذي نستخدمه؟ املقابلة أم  منقضية في نا أن نبحث داملوضوعات العامة. مثال

لكن األمور الشخصية  ،عامة ليست فيها خصوصيةال اياقضالاالستبيان؟ نستخدم االستبيان. ملاذا؟ ألن 
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باستطاعته أن فعندئذ تكون مفيدة. ملاذا؟ ألنها تفيد في قرب املبحوث من الباحث و  ،املقابلة بيناسبها أسلو 

 يقيس مستوى االنسجام النفس ي في شخصية املبحوث.و يالحظ ردود األفعال، و يالحظ االستجابات، 

 أنت اآلن تسأل املبحوث  ،ن تعديلها حسب املوقفكمرنة ويماملقابلة  -
ً
بينك وبينه ثم  مقابلةفي بمعنى مثال

ب عليك جهنا يعلى هذا السؤال، ال يريد اإلجابة  ،عن اإلجابة وجدت أنه عند سؤال من األسئلة أحجم

كباحث أن ال تأطره على اإلجابة أطًرا وإنما تغض الطرف عن هذا السؤال، تستبدله، تغيره، تحوره، تلغيه 

 نهائًيا. بالتالي أنت تستطيع أن تتصرف تلقائًيا أث
ً
ناء املقابلة بصورة تجعل املبحوث يستجيب لك. بينما أصال

هذا  هال يناسبقد في االستبيان أنت تعطيه الورقة يجيب عليها دون أن يكون هناك فرصة لتغيير هذا السؤال. 

ا هناك فرق.  يتعارض مع مبادئه وإلى آخره.أو ، ويتعارض من خصوصياتهيخترق  أو قد السؤال،
ً
 إذ

فالباحث يستطيع أثناء إجرائه للمقابلة مع املقابلة إمكانية تغيير السؤال أثناء املقابلة، من املرونة في أسلوب  -

ا إذا كان ال يناسبه أو شعر أنه يضايقه ويثير غضبه مثال.  املبحوث أن يغير من األسئلة التي يطرحها عليه
ً
إذ

 ال وبالتالي هناك نوع من املرونة.أنت أثناء املقابلة تستطيع أن تغير السؤال، تلغيه بناًء على ردود األفع

 :أنواع املقابلة

وكل سؤال يتبعه مجموعة من  ،التي فيها أسئلة محددةهي املقابلة ونعني باملقابلة املقننة املقابلة املقننة:  .1

بينها اإلجابة التي تتفق مع رأيه. ويتميز هذا النوع من اإلجابات بالصدق املبحوث من اإلجابات يختار 

 اآلن لو أردت أن أقابل شخص معين، إما أن أعطيه االستبيان وهو يذهب يجيب  .واملوضوعية
ً
بمعنى مثال

أو  ،عليه ثم يعود إلّي مرة أخرى باالستبيان مملوًءا وأنا أفرغه في الحاسب اآللي في برنامج وأستخرج البيانات

يمسك فوعد مقابلة ألخذ إجاباتك". أنني أحّول هذا االستبيان إلى مقابلة وأقول: "أنت يا أحمد، اليوم عندك م

ردود فعله أو ردود إجابته أو يسأله إياها ثم يأخذ  ،أو يعطيها املبحوث ثم يقرأها له ،الباحث باألسئلة بين يديه

 وبالتالي هو يختار بينها. املقننهذا النوع يسمى  عليها.
ً
 ألن إجاباته موجودة أصال

 وأسئلتها مح
ً
 ددة، وإجاباتها محددة.املقابلة املقننة صارمة جدا

ليس فيها اختيارات  أنه بمعنى ،هناك نوع من املقابالت تسمى "املقابلة شبه املقننة": املقابلة شبه املقننة .2

وأحياًنا تكون ، تسمح باإلجابات الفردية أحياًنا لإلجابة، ولكن تصاغ بحيث األسئلة غير محِددة  ،متعددة

هناك أسئلة محددة وهناك أسئلة  لقة وبين املفتوحة يعني في الوسط.يعني تتراوح بين املقننة املغ .مغلقة

 مفتوحة. ولكل سؤال من هذه األسئلة هدفه وغايته املحددة فيه.

  :املقابلة غير املقننة .3
ً
. وفيها يقوم الباحث بتوجيه سؤال على املبحوث. وهذه األسئلة غالًبا تكون واسعة جدا

 أمامكف .يعني ليس لها حد
ً
 في قضية الحجاب؟" وتترك له  تأتي مثال

ً
. الكالممبحوث تقابله فتقول: "ما رأيك مثال

.
ً
وهذا يختلف عن سؤالك  هو سيتكلم وأنت تسجل استجاباته أو تكتبها إذا أردت أو تسجلها ثم تفرغها كتابة
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تغطي يجب أن ال تخرج حتى  مثال: "أرى أن زوجتيللمبحوث في استبانة عن قضية الحجاب، قد يكون السؤال 

أوافق/ال أوافق. أو تسأله سؤال: "هل زوجتك تغطي رأسها؟" يقول: "نعم، زوجتي تغطي جابة: إل ، وارأسها"

، أما في غير املقنن رأسها." فتسجل إجابته. فهذه اإلجابة الحقيقة هي إجابة مبنية على أن هناك ش يء مقنن

 وهو يبدأ يتكلم عنه.  ،حدد الكبيرأو العنوان امل املوضوعرأس  مفتوحة، أنت تعطي املبحوث اإلجابة

 أم شبه املقننة أم غير املقننة؟ أفضل املقننة  املقابلةهل 

األفضل حقيقة أن ُيستخدم املزيج بين املقابلة املقننة وغير املقننة ألنها تعطينا فرصة أو تعطي املبحوث فرصة 

 ألن يكتب أمور 
ً
أخرى، خواطر في باله وفي نفسه، في املقابل يستطيع الباحث أن يستفيد منها في معرفة ردود الفعل  ا

 ومعرفة املستوى العقلي والنفس ي لدى املبحوث.

 ديل إال إذا كان هناك أنواعا مناألفضل أن تسجل استجابات املبحوث كما هي أثناء املقابلة دون تع كما أن

 ،ممكن التغاض ي عنهاما شابه، فتهدد خصوصية املبحوث أو تهدد مثال أمن البلد أو خصوصية قد  افيه اإلجابات

 بانفعاالتها.و كما هي بلغتها العامية االجابات لكن األصل أن تسجل 

تواه مثال العقلي مسالباحث  كانقد تؤثر في املقابلة. يعني مثال لو و أحياًنا قد يكون هناك أمور تتعلق بالباحث 

يخاطبه بعبارات عربية فصيحة مغرقة ف ،ليمي عاٍل جًدا ويقابل شخص مثال أّمي ال يقرأ وال يكتبوالفكري والتع

 ،هتمامات كبار السن غير اهتمامات الشبابا نأ ثيح رمعلا يف فال تخا وأ ،فال يستطيع أن يفهمه ،في الغرابة

 وأ ،صصختلا يف وأ ةر بخلا يف وأ ،في العمرأو االختالف  ،االختالف في املستوى التعليمي هذا نأ دجنس انه .اذكهو 

لية ألنها ال تعطي االستجابات الحقيقية. أحياًنا قد يكون فيها نوع من اإلشكاو  ةلباقملا يف رثؤ ي كلذ لك ،سنجلا يف

فيها نوع من ، معلومات معلومات عميقةجدا،  تعطي معلومات كبيرةاملقابلة كما قلنا ميزتها أنها  :ةلباقملا تاز يمم

 ما بين ردود األفعال واالستجابات وما بين األمور الخاصة فيما يتعلق باملبحوث.التنوع 
 

 Observation املالحظة

هذه األداة مهمة جدا فيما يتعلق و  جمع البيانات.لأداة من أدوات جمع البيانات يعمد إليها الباحث  يه ةظحال ملا

والباحث يأتي  ،هتعيبطو  املبحوث يتصرف على سجيته نأ ىلع دمتعت. ملاذا؟ ألن بدراسة السلوك وردود األفعال

 سه ويسجل مالحظاته. إليه ويالحظه في املوقف أو في الحدث نف

 هو عملية مالحظة 
ً
. يعني أنت تالحظ السلوك كما تمهيًدا لتسجيله ذاته ثو حبملاسلوك أسلوب املالحظة حقيقة

 ي الواقع ثم تسجل مشاهداتك عليه.هو ف

وال تتطلب ،وال تتطلب اختبارات  ،وال تتطلب استبانات ،املالحظة ميزتها أنها ال تتطلب وسيط :ةظحال ملا تاز يمم

 ثرية وكبيرة جدا عن املبحوث. ملاذا؟ ألن الباحث  ،مقاييس
ً
حوث هو يراقب املبو ولكنها تعطينا معلومات حقيقة
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يع أن نخرج بمعلومات كبيرة نستط ومن مجموع هذه املشاهدات يسجل مشاهداته ،ويراه في املوقف الذي هو فيه

 جدا. 

أحياًنا قد تكون هذه املعلومات فعال ثرية وغنية لكن أحياًنا قد تكون معقدة. ملاذا؟ ألن ما تستطيع أن تفك الرموز 

كون بعض املبحوثين يالتي بينها ألنك ترى الحدث أو ترى املوقف أمامك وال تستطيع أن ترى أحيانا االنفعاالت. قد 

 ميوله،  نمقد يغير  ،يعرف أنك كباحث تراقبه مثال عندما
ً
يفعل  ومع إرادته، هو تصرفاته التي ال تتفق مع فعال

 وهذا فيه نوع من الذكاء لدى بعض املبحوثين عندنا يتقين أنه ُيبحث.  هذا الش يء من أجل أن يضلل الباحث.

 :ةظحال ملا بو لسأ مادختساب تانايب عمجي يذلا ثحابلا تايقالخأ

 نشير إلى قضية  -
ً
 ال يرى  دقبعض املبحوثين ف ،فيما يتعلق بمراقبة املبحوث ثحابلا يف تااألخالقيهنا حقيقة

 .ال يطلع عليها أحداصة التي يجب أاألمور الخ نم هيدل ن و كيو  ُيالحظ هأن ملعي الو 

 من العيب أو ليس من األخالق أن تأتي إلى شخص وتراقبه دون علمه.  هنأ امك -

يغير من سلوكه بما ال يعكس الوضع الطبيعي أنه أحياًنا إذا علم أنك تراقبه أو تالحظه، قد  ،رخآل اواألمر  -

 الذي هو عليه في األصل. 

بقدر ما تعطي لنا معلومات كثيرة جدا وغنية وثرية طريقة جمع البيانات فيما يتعلق باملالحظة  نأ ل و قنفهنا  -

 هذه الطريقة. إال أنها أحياًنا محفوفة ببعض املخاطر األخالقية إال إذا تم االتفاق مع املبحوث بأنه يوافق على

 :ةظحال ملا بو لسأ يف مدختست يتلا تاو دأل ا

السجالت  ،قاييسملاقوائم املراجعات،  ن و كت دق األدوات التي نستخدمها أثناء املالحظة لتسجيل املالحظات

ستخدم في املالحظة كذلك. يعني املالحظة حقيق .القصصية
ُ
 هي نموذج أو جميع األدوات التي أخذناها قبل قد ت

ً
ة

 أداة لجمع البيانات قد تحمل في طياتها أيًضا أدوات أخرى.

 :ةظحال ملا بو لسأ مادختسا دئاو ف

 :املالحظة لها فوائد. من أهمها

 . معلومات مهمةو عطي معلومات كبيرة، أنها ت -

  ،قيس بها ردود الفعل غير املكتوبةيستطيع أن ي ثحابلا أن -

  ،قيس بها مدى تأثيرات واستجابات املبحوثيستطيع أن ي -

 ،قيس بها القيميستطيع أن ي -

املوقف راه في املوضع أو في ي ثحابلا. وبالتالي، فثحابك هاملبحوث وهو ال يشعر ب كو لسقيس يستطيع أن ي -

 أو في الحدث الطبيعي كما هو دون أن يكون هناك نوع من التزلف أو التغيير أو التمثيل.
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تعديل السلوك يحتاج مّنا أن  نأل  ،أنها في مجال الدراسات النفسية والتحليلية مهمة جًدا لتعديل السلوك -

 نرى املبحوث كما هو في واقعه دون تزييف ودون تغيير. 

 :ةظحال ملا بو لسأ مادختسا بو يع

قد تكون فيها نوع من االختراق؛ االختراق األخالقي لخصوصية  –مثل ما قلنا قبل قليل –يوبها أنها من ع  -

 املبحوث. 

أنك لو أخبرت املبحوث بأنك تراقبه، قد يغير من استجاباته، أن املبحوث أحياًنا إذا اكتشف أن الباحث  -

 عليه بالفعل. يراقبه أو يالحظه، قد يضلله وبالتالي هو يتصرف تصرفات غير ما هو

 . هكو لس ىلع تانايبلا ليجست مث ثو حبملا ةظحال مل ار يبك ااألمر املهم كذلك أنها تأخذ وقت -

مجال دراسات األطفال ومعرفة سلوكيات األطفال فيد في يغالًبا  ةظحال ملا بو لسأب تانايبلا عمج بو لسأ

أن شفون تكي  مهلعجت يتلامن الذكاء ومن الفطنة  مألنه لكن الكبار قد ال تفيد معهم ،وتعديل سلوك األطفال

  .مهتاباجإ نمقد يغيرون  بالتاليو  فقو ملا اذه وأالباحث أراد مالحظتهم في مثل هذا الظرف 
 

طريق وضع املبحوث سواء كانت عن  ،األساليب اإلسقاطيةكلها؛  بيلاسأل ا وأفيما يتعلق بهذه األدوات  األمر املهم

يتم توجيهها للمبحوث سواء كانت االختبارات التي أو  ،ترى ردود فعله لتقيس بذلك شخصيتهفي موقف ثم 

  نأ وه ،اختبارات تحصيلية أو اختبارات تشخصية أو اختبارات شخصية أو اختبارات سيكيومترية يعني نفسية

تعطينا جانب من جوانب الظاهرة التي نريد أن نختبرها أو نقيسها في الواقع املقاييس  وأهذه األسئلة أو االختبارات 

 ضيأتنطوي  تانايب عمج بو لسأكاملقابلة  نأ امكالذي نحن فيه. 
ً
لها  ىعل ا فوائد جّمة يستطيع الباحث أن يحّصِ

خالل  نم تانايبلاالكثير من  ميستطيع أن يأخذ الباحث منهف مهبحوثين وبناء عالقة ودية معملل هتمن خالل مقابل

 .هذه تهمقابل

إذا أراد اإلنسان أن يتقدم إلى عمل جديد، يتم مقابلته لُيعرف  .لمع بلطل ميدقتلا يف مدختسياملقابلة  بو لسأ

قد  مدى بداهته في تصرفات معينة.و مدى حضور ذهنه، و ظروف معينة، مدى تصرفه في و مدى اتزان شخصيته، 

ا لُيرى هل هو يستطيع أن يعمل تحت الضغط أو ال يعمل. 
ً
 ُيستفّز أحيانا أثناء املقابلة ليتصرف تصرف

 تستخدم غالًبا في مجال البحوث الكيفيةفاملقابلة مهمة جدا وهي أداة من أدوات البحث التي ال يستهان بها وهي 

 بالوصف املباشر املجرد. التي يتم من خاللها التعبير عن الظاهرة ال باألرقام وإنما 

هي أداة من أدوات البحث مهمة كذلك. اآلن هي تستخدم على ف ،ا يتعلق باالستبانة أو االستبيان أو االستمارةمفي

نطاق واسع في الكثير من املعاهد والكليات واملدارس ومراكز البحوث. وتجد الناس فيهم حمى مستعرة في استخدام 

 ستبيان واالستمارة على أنها تعتبر األسهل واألبسط واألسرع حتى يتم من خالل ذلك إيجاد نتائج سريعة جًدا.اال 

 يستخدمها كثير من الطالب الذين يريدون بحوث التخرج أو بحوث املاجستير
ً
 .وهذه حقيقة
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الكمية  ةيثحبلا األدواتوبين  ،ةاألدوات البحثية الكيفية كاملالحظة واملقابلاألصل أن يكون هناك مواءمة بين 

 . اإلسقاطية بيلاسأل او كالختبارات واملقاييس 

نسأل هللا جل وعال أن يوفق الجميع ملا يحب ويرض ى  هذا ما أردنا الحديث عنه فيها يتعلق بأدوات جمع البيانات.

 إلى مرحلة جديدة تتعلق بمراحل البحث العلمي وسواء كانت مراح
ً
ل أولية أو مراحل وننتقل إن شاء هللا مستقبال

 أساسية ثم نختم بعد ذلك منهجنا. وهذا وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

 
 قام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ املحاضرات:  

 عبير معتوق شلبي -

 مروة املاحي -

  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغة ةداعإو وضبط ،املراجعة والتدقيق و اإلشراف العام على فريق العمل، 

 رئيفة درويش

 


	المحاضرة 11 - مناهج البحث العلمي
	المحاضرة 12 - مناهج البحث العلمي
	المحاضرة 13 - مناهج البحث العلمي

